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Fişă de evaluare 

(pentru promovare pe post de Lector) 

 

 

Candidat: PARASCA MARIA  

Data ultimei promovări (luna, an): 09.2009 

 

 

 

 

 

 

Abrevieri 

[1] - 

[2] Metodologia privind ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante în UBB 

(Hotărâre Senat UBB nr. 7621/8.05.2017) 

[3] Criterii minimale suplimentare FSEGA, Hotărâre Senat UBB nr. 30281/9.11.2015 

(Hotărâre Consiliu Facultăţii FSEGA nr. 1375/9.11.2015) 

[4] Repere pentru competiţia “Excelenţei în cercetare” FSEGA 

FI Factor de impact (actualizat), disponibil aici 

AIS “Article influence score” (actualizat) disponibil aici 

SRI Scor relativ de influenţă (actualizat) disponibil aici 

Domeniile 

postului 

(economics, business, business&finance, management) sau echivalente pentru 

domeniile drept, filologie, informatică economică, matematică. 

https://jcr.incites.thomsonreuters.com/JCRJournalHomeAction.action
https://uefiscdi.ro/scientometrie-baze-de-date
https://uefiscdi.ro/scientometrie-baze-de-date
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1. Condiţii minimale naţionale CNATDCU 

Nu este cazul. 

2. Condiţii minimale UBB (cf. [2]) 

2.1 Cel puţin opt lucrări ştiinţifice (articole, capitole în cărţi, cărţi) sau echivalări; pentru cel 

puţin patru lucrări, candidatul este autor principal (cf. [2], art. 10(5)) 

Articole în reviste indexate ISI (din lista JCR)  

1  

...  

Articole în reviste indexate ERICHPlus 

1 

Parasca, Maria (2022) Wie hat die Coronapandemie die Unterrichtsregeln und -Rituale 

geändert? Ein paar Anmerkungen aus der Unterrichtspraxis / How Has The Coronavirus 

Pandemic Changed The Rules And Rituals In Class? Some Remarks Based On Teaching Practic , 

în Synergy, Vol. 18, nr. 1/2022, http://www.synergy.ase.ro/issues/2022-vol18-no-

1/Art.%203_Parasca.pdf 

https://kanalregister.hkdir.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info.action?id=486119 

2 

Parasca, Maria (2013) Ein quantitativer Vergleich – rumänisch-deutsch- der Fachsprachen der 

Rechnungslegung. Einige Anmerkungen aus Übersetzersicht, Synergy, vol. 9, nr. 2/2013, P. 193-

206 (https://synergy.ase.ro/issues/2013-vol9-no-2/13-maria-parasca-ein-quantitativer-vergleich-

rumanisch-deutsch-der-fachsprachen-der-rechnungslegung-einige-anmerkungen-aus-

ubersetzersicht.pdf) 

Capitole în cărţi/cărţi 

1 Autori, an, titlu, editura, pagini, identificare volum/carte 

1 

Parasca Maria (2012) Phraseologismen in der Werbung. Anmerkungen anhand eines Korpus, în 

Ed. Boszak, Gisella; Nagy, Agota, Interkulturelle Erkundungen. Leben, Schreiben und 

Lernen in zwei Kulturen, Teil 2, Frankfurt am Main: Peter Lang, 2012, P. 55-65. 

2 

Parasca, Maria (2013) Kollokationen in deutsch-rumänischer Relation aus der Sicht des 

Übersetzters, în Ed.: Lazarescu Ioan, Scheuringer, Hermann, Worte und Wörter, Beiträge zur 

deutschen und rumäniendeutsche Wortkunde, Bd. 1, Forschungen zur deutschen Sprache in 

Mittel-, Ost- und Südosteuropa, Passau: Verlag Karl Stutz, P. 49-73 

3 

Parasca, Maria (2016) Profit cumulat – summierter Gewinn. Wirtschaftssprachliche 

Kollokationen im Rumänischen und Deutschen, Arbeiten und Materialien zur deutschen 

Sprache Nummer 48, Mannheim: Institut für deutsche Sprache, ISBN: 978-3-937241-48-7, 

https://pub.ids-mannheim.de/laufend/amades/ama48.html 

4 
Parasca, Maria (2018) Fachsprache Wirtschaftsdeutsch. Eine Handreichung für Studierende 

(Teil II), Cluj-Napoca: Casa Cărții de Știință, ISBN: 978-606-17-1334-9 

http://www.synergy.ase.ro/issues/2022-vol18-no-1/Art.%203_Parasca.pdf
http://www.synergy.ase.ro/issues/2022-vol18-no-1/Art.%203_Parasca.pdf
http://www.synergy.ase.ro/issues/2022-vol18-no-1/Art.%203_Parasca.pdf
http://www.synergy.ase.ro/issues/2022-vol18-no-1/Art.%203_Parasca.pdf
http://www.synergy.ase.ro/issues/2022-vol18-no-1/Art.%203_Parasca.pdf
https://kanalregister.hkdir.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info.action?id=486119
https://synergy.ase.ro/issues/2013-vol9-no-2/13-maria-parasca-ein-quantitativer-vergleich-rumanisch-deutsch-der-fachsprachen-der-rechnungslegung-einige-anmerkungen-aus-ubersetzersicht.pdf
https://synergy.ase.ro/issues/2013-vol9-no-2/13-maria-parasca-ein-quantitativer-vergleich-rumanisch-deutsch-der-fachsprachen-der-rechnungslegung-einige-anmerkungen-aus-ubersetzersicht.pdf
https://synergy.ase.ro/issues/2013-vol9-no-2/13-maria-parasca-ein-quantitativer-vergleich-rumanisch-deutsch-der-fachsprachen-der-rechnungslegung-einige-anmerkungen-aus-ubersetzersicht.pdf
https://pub.ids-mannheim.de/laufend/amades/ama48.html
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(https://www.casacartii.ro/editura/carte/fachsprache-wirtschaftsdeutsch-eine-handreichung-

fur-studierende-teil-ii/) 

5 

Parasca, Maria (2018) Fachsprache Wirtschaftsdeutsch. Eine Handreichung für Studierende 

(Teil I), Cluj-Napoca: Casa Cărții de Știință, ISBN: 978-606-17-1333-2 

(https://www.casacartii.ro/editura/carte/fachsprache-wirtschaftsdeutsch-eine-handreichung-

fur-studierende-teil-i/) 

6 

Parasca, Maria (2020) Interkulturelle Kommunikation (Deutsch), Cluj-Napoca: Casa Cărții de 

Știință, ISBN: 978-606-17-1646-3 (https://www.casacartii.ro/editura/carte/interkulturelle-

kommunikation-deutsch-handreichung-fur-studierende-der-fakultat-fur-

wirtschaftswissenschaften-und-unternehmensfuhrung/) 

7 

Parasca, Maria (2022) Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit, Cluj-Napoca: Editura Presa 

Universitară Clujeană, ISBN: 978-606-37-1617-1 

(http://www.editura.ubbcluj.ro/bd/ebooks/pdf/3423.pdf, parola:parasca) 

2.2 Doctorat, palmares ştiinţific, competenţă lingvistică corelate cu structura postului vacant 

 Detalii 

Doctorat 

cf. [2], art. 10 (1) 

Domeniul filologie - Lingvistică – Combinațiile de cuvinte specifice 

limbajului de specialitate economic 

Școala Doctorala Limbi și Identități Culturale, Universitatea Bucuresti, 

2009-2012, septembrie 2012 

Palmares ştiinţific 

cf. [2], art. 4 (1) 

Așa cum rezultă din lista lucrărilor activitatea de cercetare se concetrează 

pe cele trei paliere specifice postului: cercetare lingvistică (limba 

germană), predarea limbii germane ca limbă strănă și comunicare 

interculturală româno-germană 

Competenţă lingvistică 

cf. [2], art. 4 (2) 

Studii de licență – Limba și literatura germana, Master – Studii de 

interculturalitate româno-germane, Studii de doctorat și teză de doctorat în 

limba germană.  

3. Criterii minimale UBB specifice FSEGA1 (cf. [3]) 

3.1 Minim un articol indexat ISI Thomson Reuters (în lista JCR) în reviste din domeniile 

postului sau PC2 > 8p. 

 

 
1 Pentru toate cele trei criterii (3.1, 3.2, 3.3) se completează până la îndeplinirea criteriilor minimale. Nu se raportează 

întreaga activitate. Pentru criteriile 3.1 şi 3.2 se exclud revistele de tip Procedia sau Proceedings, care publică lucrări de la 

conferinţe, indiferent de editură şi care nu sunt asumate de către aceasta prin peer review drept articole originale (cf. [3], 

p.2). Se iau în considerare numai publicaţiile apărute, adică cele care au volum, număr, pagini şi/sau un identificator digital 

(DOI) (cf. [2], art. 14(3)).  

https://www.casacartii.ro/editura/carte/fachsprache-wirtschaftsdeutsch-eine-handreichung-fur-studierende-teil-ii/
https://www.casacartii.ro/editura/carte/fachsprache-wirtschaftsdeutsch-eine-handreichung-fur-studierende-teil-ii/
https://www.casacartii.ro/editura/carte/fachsprache-wirtschaftsdeutsch-eine-handreichung-fur-studierende-teil-i/
https://www.casacartii.ro/editura/carte/fachsprache-wirtschaftsdeutsch-eine-handreichung-fur-studierende-teil-i/
https://www.casacartii.ro/editura/carte/interkulturelle-kommunikation-deutsch-handreichung-fur-studierende-der-fakultat-fur-wirtschaftswissenschaften-und-unternehmensfuhrung/
https://www.casacartii.ro/editura/carte/interkulturelle-kommunikation-deutsch-handreichung-fur-studierende-der-fakultat-fur-wirtschaftswissenschaften-und-unternehmensfuhrung/
https://www.casacartii.ro/editura/carte/interkulturelle-kommunikation-deutsch-handreichung-fur-studierende-der-fakultat-fur-wirtschaftswissenschaften-und-unternehmensfuhrung/
http://www.editura.ubbcluj.ro/bd/ebooks/pdf/3423.pdf
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Nr. Detalii articol 

1 

Titlu, an 

The Affective Associations of The Sustainable Development Concept in the 

Romanian Cultural Space, DOI:  

https://doi.org/10.26424/philobib.2021.26.1.07 , 

https://www.philobiblon.ro/ro/articol/affective-associations-sustainable-

development-concept-romanian-cultural-space, Transylvanian Journal of 

Multidisciplinary Research in Humanities, Volumul XXVI (2021), nr. 1 

Autor(i) Parasca, Maria, Balaban Maria-Zoica 

Revista, 

publicist 

Transylvanian Journal of Multidisciplinary Research in Humanities  

FI  

SRI  

Domeniu/ii 

https://mjl.clarivate.com:/search-results?issn=1224-

7448&hide_exact_match_fl=true&utm_source=mjl&utm_medium=share-

by-link&utm_campaign=search-results-share-these-results 

DOI https://doi.org/10.26424/philobib.2021.26.1.07  

Link articol 
https://www.philobiblon.ro/ro/articol/affective-associations-sustainable-

development-concept-romanian-cultural-space 

 

3.2 Echivalentul a trei articole de autor unic apărute de la ultima promovare în reviste din 

domeniile postului 

Nr. Detalii articole 

1 

Titlu, an 

"Sind Sie Frau Maria?" "Und haben Sie Kinder?" -höflich oder unhöflich? 

Zwei exemplarische Analysen aus dem Bereich rumänisch-deutscher 

interkultureller Kommunikation im beruflichen Kontext 

Autor(i) Parasca, Maria 

Revista, 

publicist 
Lingua, Language and Culture, XV, 1/2016, P. 65-73 

Domeniu/ii  

DOI  

Link articol https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=463658 

2 

Titlu, an 
Zur Entwicklung der Fertigkeit Sprechen im Fachsprachenunterricht. Die 

AKSAN-Methode 

Autor(i) Parasca, Maria 

Revista, 

publicist 
Lingua, Language and Culture, XVI, 2/2017, P. 43-54 

https://doi.org/10.26424/philobib.2021.26.1.07
https://www.philobiblon.ro/ro/articol/affective-associations-sustainable-development-concept-romanian-cultural-space
https://www.philobiblon.ro/ro/articol/affective-associations-sustainable-development-concept-romanian-cultural-space
https://doi.org/10.26424/philobib.2021.26.1.07
https://www.philobiblon.ro/ro/articol/affective-associations-sustainable-development-concept-romanian-cultural-space
https://www.philobiblon.ro/ro/articol/affective-associations-sustainable-development-concept-romanian-cultural-space
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Domeniu/ii CEEOL, http://www.ebscohost.com 

DOI  

Link articol https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=620934 

3 

Titlu, an 
„Kurzarbeit, în varianta românească” – Zur Übertragung des Fachbegriffes 

Kurzarbeit aus dem Deutschen ins Rumänische 

Autor(i) Parasca, Maria, 

Revista, 

publicist 

Lingua, Language and Culture, XIX, 1/2020, P. 77-86,.  

Domeniu/ii CEEOL, http://www.ebscohost.com/ 

DOI  

Link articol https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=945972,  

    

3.3 Cel puţin trei prezentări la conferinţe din domeniile postului, de la ultima promovare 

1 

Titlu lucrare 
Verbale Kombinationspartner von masca – Maske – Mund-Nasen-Schutz. 

Eine Analyse aus phraseologischer Sicht 

Autor(i) Parasca, Maria 

Nume conferinţă 

Language, Identity and Communication in contemporary Society 

International Conference/Online Edition 

1-2 July 2021, Cluj-Napoca, Romania 

Link conferinţă2 
https://econ.ubbcluj.ro/liccs/Conference%20final%20programme.pdf 

 

Organizator, 

perioada 

DLMCA, 1-2 iulie 2021 

2 

Titlu lucrare 

“In der Krise stecken“ – Über das Wort „Krise“ und seine verbalen 

Kollokatoren im Deutschen und Rumänischen aus der Perspektive des 

DaF-Unterrichts 

Autor(i) Parasca, Maria 

Nume conferinţă 
The 10th International Conference Synergies in Communication (SiC 

2022)  

Link conferinţă 
https://sic.ase.ro/ 

 

Organizator, The Department of Modern Languages and Business Communication of 

 
2 Dacă nu există un link activ către conferinţă sau programul ei, candidatul va anexa o dovadă a participării (de ex. un 

certificat, diplomă de participare, copie după program).  

https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=945972
https://econ.ubbcluj.ro/liccs/Conference%20final%20programme.pdf
https://sic.ase.ro/
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perioada the Bucharest University of Economic Studies (ASE), 27 - 28 October 

2022 

3 

Titlu lucrare 
„Was Hänschen nicht gelernt hat, soll jetzt Hans lernen.“ Über die 

Notwendigkeit eines grammatischen Minimums im Fachunterricht 

Autor(i) Parasca, Maria 

Nume conferinţă 
11. Internationaler Kongress der Gesellschaft der Germanisten 

Rumäniens, Oradea/Großwardein, 2018, 3-7 Juni, 2018 

Link conferinţă 

https://www.ggr.ro/old_site/www.ggr.ro/index.html, 

https://ggrkongress2018.partium.ro/de/endgultige-fassung-des-programms 

 

Organizator, 

perioada 

Societatea Germaniștilor din România, 3-7 iunie 2018 

 

https://www.ggr.ro/old_site/www.ggr.ro/index.html
https://ggrkongress2018.partium.ro/de/endgultige-fassung-des-programms


ANEXA Nr. 5.5 

FACULTATEA/ INSTITUTUL Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor 

DEPARTAMENTUL/ CENTRUL Departamentul de Limbi Moderne și Comunicare în afaceri 

Concurs pentru ocuparea postului de LECTOR, poz. 12 

Disciplinele postului/ Ariile de cercetare  Comunicare în afaceri L1 -germană (în lb. germană);  

                                                                           Comunicare interculturală -germană (în lb. germană);  

                                                                 Limbă modernă în afaceri- Competențe aplicate -germană (în lb. germană);  

                                                                           Limbaj specializat aplicat -germană L1 (în lb. germană) 

 

FIȘA DE VERIFICARE 

a îndeplinirii standardelor Universităţii de prezentare la concurs pentru postul de 

Lector universitar/ Șef de lucrări/ Cercetător științific gradul III 

 

Candidat: …………………PARASCA MARIA...........................….....................…./ Data naşterii: …26.03.1981 

Funcţia actuală: ASISTENT UNIVERSITAR, Data numirii în funcţia actuală: 2009 

Instituţia: Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de Știinţe Economice și Gestiunea Afacerilor, Departamentul de 

Limbi Moderne și Comunicare în afaceri 

1. Studiile universitare 

Nr. 

crt. 

Instituţia de învăţământ superior şi 

facultatea absolvită 
Domeniul Perioada Titlul acordat 

1 Universitatea Babeș-Bolyai, 

Facultatea de Litere 

Limba și literatura franceză-

Limba și literatura germană 

2000-2004 Licenţiat în filologie 

2 Universitatea Babeș-Bolyai, 

Facultatea de Litere 

Studii de interculturalitate 

româno-germane 

2004-2005 Diplomă de master 

 

2. Studiile de doctorat 

Nr. 

crt. 
Instituţia organizatoare de doctorat Domeniul Perioada Titlul ştiinţific acordat 

1 Universitatea București, Școala 

doctorală Limbi și Identități culturale  

filologie 2009-2012 Doctor în filologie 

 

3. Îndeplinirea standardelor minimale ale Universităţii 

Indicatori de performanţă/ nr.min.realizări 

Nr. 

realizări 

candidat 

îndeplinirea unuia dintre următoarele criterii știinţifice alternative: 

a) calitatea de autor/ coautor al unui număr de 8 lucrări știinţifice (articole/ capitole în cărţi/ cărţi), 

indexate în WoS/Scopus/ErihPlus (pentru articole) sau apărute la edituri de prestigiu din ţară sau 

străinătate (pentru capitole/ cărţi); pentru cel puţin 4 lucrări candidatul trebuie să fie autor principal; 

9 (autor 

principal) 



b) calitatea de autor/ coautor al unei publicaţii Science sau Nature sau de autor principal al unui număr 

de două articole dintr-o publicaţie situată în Top 10 în domeniu; ca referinţe scientometrice se utilizează 

scorul de influenţă a articolului cf. WoS - Journal Citation Report, iar pentru domeniile umaniste se 

utilizează categoriile din aria Art & Humanities, conform SCImago Journal Rank; scorul de influenţă se 

referă la anul publicării; 

c) pentru domeniile sociale şi umaniste, una dintre următoarele alternative: calitatea de autor sau coautor 

al unui număr de două cărţi (dintre care una ca autor principal)/ autor sau coautor al unui număr de 4 

capitole știinţifice în volume colective (dintre care două ca autor principal)/ autor sau coautor al unei cărţi 

(ca autor principal) şi a două capitole ştiinţifice în volume colective (cel puţin un capitol ca autor 

principal); vor fi luate în considerare numai capitolele și cărţile indexate în Book Citation Index (WoS) 

sau disponibile în cel puţin 50 biblioteci indexate în catalogul internaţional Karlsruher Virtueller Katalog 

(KVK).  

Note: * Calitatea de autor principal se defineşte conform standardelor fiecărui domeniu. 

** Suplimentar, pentru posturile de lector scoase la concurs la facultățile de teologie, este 

necesară îndeplinirea standardelor minimale naționale specifice. 

*** Pentru domeniile vocaţionale de referinţă arte, respectiv sport, maximum 50% din criteriile 

știinţifice stabilite la lit. a) pot fi asimilate cu realizări/ produse/ servicii artistice sau sportive. 

Criteriile de echivalare vor fi stabilite de facultăţile de profil, validate de Consiliul Știinţific al 

UBB, avizate de Consiliul de Administraţie al UBB și aprobate de Senat. 

****Un articol apărut într-o publicaţie situată în Top 10 în domeniu este asimilat cu 4 articole 

indexate în baze de date internaţionale recunoscute. Această echivalare vizează criteriul știinţific 

alternativ de la lit. a). 

*****Se vor lua în considerare numai publicaţiile apărute, adică cele care au volum, număr, 

pagini și/sau un identificator digital (DOI), conform standardelor internaţionale. 

 

Tabelul va fi completat de către candidat, acolo unde este cazul, cu standardele 

minimale ale facultăţii în cadrul căreia a fost scos la concurs postul (a se vedea 

rubrica ”Standarde minimale privind ocuparea posturilor didactice de la facultăți”, din cadrul 

secțiunii ”LEGISLAȚIE”, de pe pagina web a concursului) 

 

 

 

Semnătură candidat, 
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